
 سئلة مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأبنك 

 2.0للصف الرابع االبتدائى فى نظام التعليم 

 (2022الفصل الدراسي الثانى) حتى نهاية شهر مارس

 .( 53صفحة فة الدروس بدًءا من الدرس األول  حتى )يغطى االختبار كا -

 تتنوع أسئلة االختبار الواحد  من حيث نمط السؤال  والمستوى الذي تقيسه.  -

 لكل مفردة درجتان درجة(،  30مفردة( ويتم التصحيح من إجمالى  ) 15) يتضمن االختبار  -

 لسؤال األول: ا

 الخطأ العبارة أمامX)) وعالمة الصحيحة، العبارة أمام (√) عالمة ضع -

 )   (                                        تساعد تقنيات الواقع المعزز على تقديم المعلومات لك بشكل تفاعلى          -1

 )   (                                       ض عند وضع تخمين لحل مشكلة ما يسمى هذا التخمين باختبار صحة الفرو -2

 )   (                                                            نجاحك فى حل المشكلة يعنى نجاحك فى اختبار فرضيتك  -3

 )   (                                                                        يمكنك نسخ محتوى علمى دون استئذان صاحبة -4

 )   (                              المصدر الذى حصلت منه على المعلومات.       دون اإلشارة إلى يمكنك كتابة بحثك  -5

 )   (                  يُعرف بالمواطنة الرقمية. كل ما يتركه الشخص من أثر عند استخدام اإلنترنت -6

 )   (                    من وسائل االتصال غير المتزامنة. Skypeيُعتبر تطبيق سكايب -7

 )   (                         (”subject“)الموضوع في خانة  المرسل الية الرسالة البريد اإللكتروني اسمكتابة  يمكن -8

 )   (                من الممكن إيجاد معلومات عن علوم الفضاء والتاريخ على منصة مصمم الخرائط التفاعلى. -9

  )   (                     جراء أي بحث رقمي أمر غير مهم.التخطيط قبل إ -10

 )   (                   في مرحلة اختبار الفرضية يتم وضع تخمين حول كيف حدثت المشكلة. -11

 )   (                    من المهم تقسيم المشكالت المعقدة إلى أجزاء صغيرة عند حلها. -12

 (   )                                               المواطنة الرقمية مجموعة من الحقوق والواجباتيترتب على تحقيق  -13

 (   )         الدراسيةواإلطالع على المواد  بالمعلّمين تمكن أدوات تكنولوجيا المعلومات اصحاب الهمم من االتّصال -14

 )   (                         .أحد أفراد أسرتكنترنت دون ان تستشير عبر اإل مجهول لك يمكنك التواصل مع شخص -15



 )   (                   .المباشرة التليفزيونية البرامج - الفورية من تطبيقات  االتصال الغير متزامن محادثات الفيديو -16

 )   (                               اآلخرين عبر االنترنت.  مع باألخالق وآداب السلوك عند التعامل التحلّي المهمّ  من -17

 )   (                        تتيح للمعلمين والتالميذ بالتواصل والتعلم عبر االنترنت.  Edmodoبيئة التعلم الرقمية  -18

م موقع-19  )   (               .                             البيانات وجمع للبحث اآلمنة المواقع من الخرائط التفاعلي مصّمِّ

نات الويكي ومواقع Facebook فيسبوكعد ي   -20  )   (                               .من المصادر غير الموثوقة والمدوَّ

 )   (                         .بطريقة سهلة معلوماتالفى الوصول الى  كرقمي يساعد بحث أيّ  إجراء قبل التخطيط -21

 )   (              .                               االتصال المتزامن يعد مناسبا عندما يكون بين افراد االسرة المقربين -22

 )   (                    .سريعاالتصال غير المتزامن يعد مناسبا عندما يكون المعلومات هامة وتحتاج الى تصرف  -23

 )   (                                        الضرورى عند اختبار فرضيتك عدم القيام بأى اختبار يعرضك للخطرمن -24

 (   )                     تجربة فى مادة العلوم بشكل تفاعلىتمكنك منصة ناشينوال جيوجرافيك لألطفال من اجراء  -25

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثانى :

 التالية االختيارات بين من الصحيحة اإلجابة اختر

 .أن تشاهد العديد من المواقع األثرية داخل وخارج مصر وانت فى بيتك عن طريق.......... يمكنك -1

 .البصمه الرقمية -ج                  .القرصنة -ب               الواقع المعزز-أ        

 القيام بـ..... لتقديم الحلول المقترحة لحل مشكلة توقف سماعات جهاز الكمبيوتر عن العمل.فإنه عليك أوالً  -2

 التحقق من نجاح االختبار -ج                .اعداد الفروض -ب               اختبار الفروض-أ        

 يجب عليك الحذر عند حل المشكالت التى قد تمثل خطورة عليك وذلك عند القيام بخطوة..... -3

 .اختبار الفروض -ج        .روضجمع البيانات عن الف -ب               بناء الفروض-أ        

 أثناء تشغيل جهاز الكمبيوتر وجدت أنه ال يستجيب. فخمنت بوجود عطل فى مفتاح التشغيل، يسمى هذا التخمين بـ.... -4

 البصمه الرقمية -ج                         المواطنة الرقمية -ب               الفرض-أ        

 بالتأكد من توصيل كابل لوحة المفاتيح فى المكان المخصص لها، فهذا يعنى انه يقوم بخطوة.....شاهدت معلمك يقوم  -5

 .البصمه الرقمية -ج                          .اختبار الفرضية -ب بناء الفرضية       -أ        



 ذلك...... على مواقع التواصل اإلجتماعى المختلفة. تسمى قيام احد األشخاص بتتبع ردودك  -6

 الفروض. -ج                          .القرصنة الرقمية -ب البصمة الرقمية       -أ        

 واقتبس جزء من البحث من منصة بنك المعرفة المصرى، فإنه يجب علية... -كتب )احمد( بحث عن السياحة فى مصر -7

 اإلشارة إلى الناشرين أو المؤلفين فى بحثة. -أ

 البحث دون اإلشارة إلى الناشرين.نشر  -ب

 األخرين لبيعها دون استئذانهم. مشاركة أبحاث -ج

 

 من حقولك أثناء استخدام شبكة اإلنترنت...... -8

 اال ينسخ أحد بصمتك الرقمية أو يشاركها من دون موافقتك -أ

 قرصنة محتوى رقمى بهدف بيعه لألخرين. -ب

 األخرين.إظهارسلوك سلبى فى تعاملك مع  -ج

 

 يستخدم تطبيق ......... إلجراء محادثات الفيديو الجماعية. -9

 .الواقع المعزز -ج                  . EKBبنك المعرفة المصرى  -ب        Skypeسكايب-أ        

 

 من ضمن الخدمات التى يقدمها ......... معرفة موعد وجدول االمتحانات. -10

 موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى -ج  موقع وزارة الصحة والسكان      -ب موقع وزارة السياحة واألثار    -أ        

 

 يمكنك كتابة  عنوان رسالتك عبر البريد االلكترونى فى خانة ............-11

 .Attachmentsمرفقات ال -ج                 " "subjectالموضوع  -ب "       fromمن "  -أ        

 

 من مصادر التعلم الرقمية الموثوقة عبر شبكة اإلنترنت........ -12

 Facebookتطبيق  -ج      EKBبنك المعرفة المصرى  -  -ب   WhatsAppتطبيق -أ        



 

 أى من المواقف التالية مناسب الجراء االتصال المتزامن .........-13

 عن حادثة سرقة.االتصال بالشرطة لإلبالغ  -أ

 االتصال بزميلك لمعرفة موعد الرحلة المقررة فى نهاية أخر العام. -ب

 االتصال بزميلك للتحدث معة فى امور ترفيهيه. -ج

 

 .بالصوت والصورة من أشكال التواصل المتزامن عبر اإلنترنت والتى تتيح مشاهدة االصدقاء أو اسرتك -14

 محادثة الفيديو. -ج       البريد اإللكترونى.      -الرسائل الفورية.             ب  -أ

 

 يكون االتصال المتزامن مناسبًا عندما يكون............  -15

 بعضهم . يعرفون ال الذين بين األشخاص -أ

 . األُسرة أفراد أو بين األصدقاء  -ب

 ملّحة. غير المعلومات  -ج

 

 الخطوة األخيرة للقيام بالمراسالت الفورية هي ........... -16

 الضغط على أيقونة "قائمة االتصال"-الضغط على أيقونة "إرسال"     ج -ب  كتابة الرسالة -أ

 

 عند إجراء بحث رقمي، يجب عليك أن يتضمن مخططك  .................. -17

 معلومات غير موثوقة -ج  بعيدة عن موضوع البحث   تفاصيل -ب مقدمة لموضوع البحث -أ 

 

 يمكنك ارسال الرسائل النصية الطويلة عبر اإلنترنت من خالل............ -18

 محادثة الفيديو. -البريد اإللكترونى.                    ج -مصمم الخرائط التفاعلى.               ب  -أ

 

 يفضل استخدام االتصال ..............عندما تكون المعلومات ُملحة،  -19

 الرسائل الورقية  -ج  المتزامن -ب   غير المتزامن  -أ 



 

 يمكنك اجراء مكالمات الفيديو مع اصدقائك من خالل..... -20

 جهاز الطابعة. -التليفون المحمول         ج-الماسح الضوئى.        ب-أ

 

 .....من الضرورى أن يتضمن  مخططك للبحث على  -21

 مدونات رقمية. -ج            .معلومات مشكوك فى صحتها-ب       .فقرات تقدم المعلومات-ا

 

 أي من المواقف التالية توضح االلتزام بالمسئوليات أثناء استخدام اإلنترنت.-22

 قرصنة فيديو رفعه صديقك على منصات مشاركة مقاطع الفيديو. -أ

 المعلومات آمنة للعرضتقييم المحتوى والتأكد أن  -ب

 التجسس على اآلخرين ونسخ بصمتهم الرقمية   -ج

 

 يريد صديق لك التعلم عن تاريخ مصر القديم، بأي منصة تنصحه. -23

 بنك المعرفة المصري-أ

 منصات مشاركة مقاطع الفيديو-ب

 ج. منصات التواصل االجتماعي

 

 بها صديقك الذي يريد إجراء تجربة لمعرفة درجة غليان الماء.أي من مصادر التعلم عبر اإلنترنت التالية تنصح  -24

 مصمم الخرائط التفاعلي-أ

 منصة ڤالبي-ب

 بنك المعرفة المصري -ج

 

 أي من المواقع التالية يمكن لمعلمك استخدامه لتقديم الدروس عبر اإلنترنت. -25

    WhatsAppتطبيق -ج                Edmodoمنصة  -ب      EKBمنصة بنك المعرفة المصري  -أ



 السؤال الثالث: 

 

 :القوسين بين الموجودة المناسبة بالكلمات التالية العبارات أكمل-أ

 الرقمية(  المواطنة-االتصال المتزامن  –غرفة الدردشة  – الرقمية البصمة -)بنك المعرفة المصري

 ................ الدراسيةيَسمح للمواطنين المصريين بالوصول للمواد  -1

 تسمى بـ ............ تواصل بين األفراد أو تبادل للمعلومات في نفس الوقتالعملية  -2

 يمكنك من خالل ............ كتابة تعليق لألشخاص المشتركين معك في الغرفة. -3

 وآمنة. ومسئولة أخالقية بطريقة الرقمية التكنولوجيا استخدام تمكنك...... من -4

 تكوين صورة عن شخص ما من خالل ردوده وتصرفاته على مواقع التواصل االجتماعى. من تمكنك...... -5

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :القوسين بين الموجودة المناسبة بالكلمات التالية العبارات أكمل-ب

 (القرصنة-جهاز كمبيوتر مزود بكاميرا -مصمم الخرائط التفاعلي  - الغير متزامن االتصال –) المصادر غير الموثوقة 

 .باستخدام بيانات وأدوات متعلقة بالخرائط ................منصة  تمكنك -1

 على البريد اإللكترونى لزميل لك نوع من .......ارسال رسالة نصية  -2

 نحتاج إلى ............. عند إجراء محادثة فيديو. -3

 المعلومات المليئة باآلراء واألخطاء هي من .............. -4

 يسمى....... بنسخ محتوى رقمى دون استئذان صاحبة بغرض بيعهقيام احد األشخاص  -5

 

 

 

 



 السؤال الرابع: 

 

 (B( ما يناسبة من العمود )Aصل من العمود )-1

A B 

منصة ناشينوال جيوغرافيك  -1
 لألطفال

 يتضمن مقدمة، فقرات معلومات داعمة، خاتمة-أ

 رنتاإلنتتطبيقات عبر  النصية تيح إرسال الرسائل-ب المواطنة الرقمية -2

 تتيح برؤية األشياء الحقيقية بشكل افتراضي 0ج المراسلة الفورية -3

ز-4 التي يجب االلتزام بها عند  والمسئوليات المبادئ-د  تقنية الواقع المعزَّ
 التعامل مع التكنولوجيا

ـ  مخطَّط كتابة-5 احد المصادر التى تمكنك من الحصول على المعلومات ه
 المناسبة لالطفال

 

 

 

 (B( ما يناسبة من العمود )Aصل من العمود ) -2

A B 

 تخمين حول كيف حدثت المشكلة .أ بيئات التعلم عبر اإلنترنت  -1

تسمح للتالميذ بالتواصل مع المعلمين تطبيقات  .ب مصادر موثوقة -2

 بشكل افتراضي

ج. كل ما يتركه الشخص من أثر عند استخدام   االتصال غير المتزامن -3

 اإلنترنت

 د. بنك المعرفة المصرى  البصمة الرقمية -4

 تكون المعلومات مهمه وغيرملحة. هـ. مناسب عندما  بناء الفرضية -5

 

 

 

 

 



 (B( ما يناسبة من العمود )Aصل من العمود )-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

 Internetبرنامج   -1

explorer 
 نسخ محتوى رقمى دون استئذان صاحبة بغرض بيعه -أ

  أحد برامج محادثات الفيديو -ب القرصنة-2

 االنترنتأحد برامج متصفحات -ج Skypeبرنامج -3

 اإلنترنت عبر الخرائط رسم أدوات ـد Vlaby  ڤالبى  -4

 بيئة في معملية تجارب إجراء توفر افتراضية معامل منّصة -هـ التفاعلى الخرائط مصمم -5

 رقمية تفاعلية



 مفتاح اإلجابة

 السؤال األول: 

 الخطأ العبارة أمامX)) وعالمة الصحيحة، العبارة أمام (√) عالمة ضع -

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال

1 √ 14 √ 

2 X 15 X 

3 √ 16 X 

4 X 17 √ 

5 X 18 √ 

6 X 19 √ 

7 X 20 √ 

8 X 21 √ 

9 X 22 √ 

10 X 23 X 

11 X 24 √ 

12 √ 25 X 

13 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الثانى :

 التالية االختيارات بين من الصحيحة اإلجابة اختر

 

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال

 ج 14 أ 1

 ب 15 ب 2

 ب 16 أ 3

 أ 17 أ 4

 ب 18 ب 5

 ب 19 أ 6

 ب 20 أ 7

 أ 21 أ 8

 ب 22 أ 9

 أ 23 ج 10

 ب 24 ب 11

 ب 25 ب 12

 أ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث: 



 :القوسين بين الموجودة المناسبة بالكلمات التالية العبارات أكمل-أ

 أ
 اإلجابة رقم السؤال

 بنك المعرفة المصرى 1

 االتصال المتزامن 2

 غرفة الدردشة 3

 المواطنة الرقمية 4

 البصمة الرقمية 5

 

 ب
 اإلجابة رقم السؤال

 مصمم الخرائط التفاعلى 1

 االتصال غير المتزامن 2

 جهازكمبيوتر مزود بكاميرا 3

 المصادر غير الموثوقة 4

 القرصنة 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الرابع: 



 

 (B( ما يناسبة من العمود )Aصل من العمود )

1 
 اإلجابة رقم السؤال

 هـ 1

 د 2

 ب 3

 ج 4

 أ 5

 

2 
 اإلجابة رقم السؤال

 ب 1

 د 2

 هـ 3

 ج 4

 أ 5

 

3 
 اإلجابة رقم السؤال

 ج 1

 أ 2

 ب 3

 هـ 4

 د 5

 


